
รายงานผลการด าเนินการเพ่ือจดัการความเสี่ยง
การทจุริตและประพฤติมิชอบ

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ตำมมำตรฐำน  COSO  (The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the 
Tread  way  Commission)  เ พ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญ เร่ งด่ วน เชิ งรุ ก ในกำรป้ องกันกำรทุ จ ริ ต   
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำ
ส ำคัญและพบบ่อย  นอกจำกนี้  ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอีกด้วย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ ำนวน  5  ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
  2. กำรเบิกค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
  3. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  4. กำรเบียดบังเวลำรำชกำรเพ่ือท ำธุระส่วนตัว 
    5. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังรำยละเอียดในรำยงำนฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำร  อันส่งผลให้มีระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ลดมูลเหตุของโอกำสอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จ ำนวน  5  ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
 2. กำรเบิกค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 3. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 4. กำรเบียดบังเวลำรำชกำรเพ่ือท ำธุระส่วนตัว 
   5. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว  
  
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 

1 กำรเบิกค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

4 5 20 (1) 

2 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 3 4 12 (2) 

3 กำรเบียดบังเวลำรำชกำรเพ่ือท ำธุระส่วนตัว 4 3 12 (3) 

4 กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

3 4 12 (4) 

5 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 2 2 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรเบิกค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ล ำดับ 1  (สูงมำก = 20 คะแนน) 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรเบียดบังเวลำรำชกำรเพ่ือท ำธุระส่วนตัว ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ 4  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน ล ำดับ 5  (ต่ ำ = 2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระท
บ 

(Impact) 



จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมำก สูง  และปำนกลำง 
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565  มีดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 

- กำรเบิกค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 

      เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่
เป็นไปตำมระเบียบ 
- กำรเบียดบังเวลำรำชกำรเพ่ือท ำ
ธุระส่วนตัว 
- กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
มำใช้ในเรื่องส่วนตัว 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

- 

0    ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง - กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

 

 

กำรด ำเนินกำรที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร  เพื่อควบคุม  ก ำกับดูแล  ให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติตำมกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และแนวทำงกำร
ปฏิบัติของรำชกำรโดยเคร่งครัด  ที่สอดคล้องกับประเด็นควำมเสี่ยง  ดังนี้ 

 



 

 

 

 

การด าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ก ำหนดโครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ  ในวันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤษภำคม  2565  เวลำ  08.30 – 16.30  น.  
ผ่ำนระบบ  Video  Conference  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ  
กฎหมำย  และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ  สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วยบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  และ
ครท่ีูปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุในโรงเรียน 
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การด าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
 

-  การเบิกค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
-  การเบียดบังเวลาราชการเพื่อท าธุระส่วนตัว 
-  การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

 
 











































 

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

             วันอังคารที่  21  มิถุนายน  2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  เพื่อความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากรในสังกัด  และตอบสนองการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ( Integrity  
and  Transparency   Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รวมถึง
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  “การงดรับ  และให้ของขวัญ
ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  (IIT)  และ  การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT  ตามปฏิทินการประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้แก่บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 













 

 

คู่มือการด าเนินงานเขตสุจริต 
คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต สพป.อ่างทอง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

 

  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                        
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



 

 

 

 

 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ    ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  และเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร  ให้มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  โดยกำรน ำของนำยมงคล  รุ่งสว่ำง  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เข้ำร่วมโครงกำรเขตสุจริต  ภำยใต้ชื่อ
โครงกำร “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ”  จึงด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ตำมตัวบ่งชี้หลัก  ๕  ตัวบ่งชี้  ได้แก่  

๑.  ทักษะกระบวนกำรคิด 
๒.  มีวินัย  
๓.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๔.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
๕.  มีจิตสำธำรณะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวโดยพัฒนำ

เกณฑ์มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและพัฒนำบุคลำกรมุ่งหวังให้เป็น............... 
 

“คนสุจริต งานสุจริต  เขตสุจริต” 

 
 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

 

 

 

 

ความเป็นมา 



 

 

  

 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  มีข้อมูลสำรสนเทศและกำร
เลือกใช้ข้อมูลในกำรตัดสินใจ
ด ำเนินงำน 
๒.  มีกำรคิดวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 

๓.  มีกำรสรุปกรอบแนวคิดกำร
ด ำเนินงำน 

๔.  ระบุผลดี  ผลเสีย  ปัญหำและ
อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีเหตุผล 

๕.  มีกำรเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ  และแนวทำงในกำร
พัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 

บุคลำกรปฏิบัติดังนี้ 
  ศึกษำภำรกิจงำน 
  วิเครำะห์ภำรกิจงำน 
  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
  วำงแผนกำรท ำงำน 
  ก ำหนดกรอบภำรกิจงำน 
  ด ำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจ 
 

 

บุคลำกรทุกคนมีคู่มือ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 
 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  
มีทักษะกระบวนการคิด 



...คู่มือปฏิบัติงาน... 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๑  มีกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
๑.๒  มีกำรประกอบพิธีทำง
ศำสนำที่ตนนับถือ 
๑.๓  มีกำรกล่ำวค ำปฏิญญำเขต
สุจริต  
๑.๔  กำรร่วมกิจกรรมขององค์กร
ให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อ ๑.๑ – 
๑.๓  ทุกรำยกำร 
๑.๕ มีกำรปฏิบัติตนเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 
 

  ท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติ
ตำมข้อ ๑.๑ – ๑.๓ 
 ปฏิบัติตำมข้อ  ๑.๔  ทุกครั้ง
ที่มีกำรประชุม 
  ถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
 

  ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ  และ
เต็มเวลำ 
  ทุกวันจันทร์สัปดำห์แรกและ
สัปดำห์ที่  ๓  ของเดิน  เวลำ  
๐๘.๐๐ น. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำ
แถวเคำรพธงชำติ 
  มีกลุ่มรับผิดชอบท ำพิธีเขต
สุตจริตในกำรประชุมทุกครั้ง 

๒.๑  มีควำมวิริยะอุตสำหะ
ขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติงำน 

๒.๒  มีควำมเอำใจใส่ในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ขององค์กร 

๒.๓  มีกำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลัก
ปัญญำธรรม  โดยกำรมีควำมคิด
อย่ำงรอบคอบเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรและประเทศชำติ 
๒.๔  มีกำรปฏิบัติตนตำมหลัก
สำมัคคีธรรมในกำรร่วมกันท ำงำน
ให้แก่องค์กรและประเทศชำติด้วย
ควำมเต็มใจ เต็มเวลำ 
๒.๕  มีกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
คำรวะธรรม  โดยยึดถือวัยวุฒิ
และคุณวุฒิเป็นส ำคัญ 

 

  จัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำร
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
  จัดท ำค ำสั่ง 
  จัดท ำโครงกำร 
  บันทึกกำรปฏิบัติงำน 
  ก ำกับ ติดตำม 
 ประเมินผล 
  ประกำศเกียรติคุณ 

  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตนตำม
บันทึกข้อตกลง 
  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนใน
หน้ำที่รำชกำร 
  มีผลกำรปฏิบัติงำนปรำกฏ   
  สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่
บุคคลและหน่วยงำนอ่ืน 
  บุคลำกรบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 

การมีวินัย 



 
 
 

 



 

 

 

 

 ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑  มีกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ก ำหนดเวลำที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

๓.๒  มีกำรปฏิบัติงำนค ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด  
ถูกต้อง  และตรงตำมก ำหนดเวลำ 

๓.๓  มีกำรปฏิบัติงำนโดยกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มำติดต่อ
หรือรับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

๓.๔  มีกำรปฏิบัติงำนโดยควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมือง 

๓.๕ มีกำรประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี รักษำชื่อเสียงของ
องค์กร  และไม่เก่ียวข้องกับสิ่ง
เสพติด 
 

  ก ำหนดนโยบำย 

  บุคลำกรลงเวลำกำรมำปฏิบัติ
รำชกำรตำมระเบียบ 
  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง 
  แต่งกำยตำมระเบียบ 
จันทร์ ชุดข้ำรำชกำร 
อังคำร ชุดผ้ำไทย 
พุธ เสื้อจังหวัด 
พฤหัสบดี ชุดผ้ำไทย 
ศุกร์ เสื้อตุ๊กตำชำววัง 

 

  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  บุคลำกรทุกคนมำปฏิบัติ
รำชกำรตำมระเบียบ 
  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำน
ตำมค ำสั่ง  ส ำเร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 
  ผู้รับบริกำรพึงพอใจระดับ
มำกขึ้นไป 
  บุคลำกรทุกคนเป็นกลำง
ทำงกำรเมือง 
  บุคลำกรทุกคนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี  รักษำชื่อเสียงขององค์กรและ
ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 

การเข้ารับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

  ก ำหนดโครงกำร 
  ด ำเนินกำรพัฒนำ  อย่ำงน้อย
ปีละ  ๑  ครั้ง 
  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 
  สรุป/รำยงำน 

  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำน
คุณธรรม  จริยธรรม 
  บุคลำกรมีประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรสูงขึ้น 

หนังสือรายงานผลการ
ด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

  ก ำหนดนโยบำย 
  ด ำเนินงำน 
  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 

บุคลำกรปลอดโทษทำงวินัย 

 

 
 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 

การมีวินัย (ต่อ) 



 

 

 

  

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  ควำมโปร่งใส  
(Transparency) 
๒.  ควำมพร้อมรับผิด  
(Accountability) 
๓.  กำรทุจริตคอร์รัปชัน  
(Corruption) 
๔.  วัฒนธรรมคุณธรรมของ
องค์กร   
(Integrity Culture) 
๕.  คุณธรรมในกำรท ำงำนของ
องค์กร   
(Work Integrity) 
 

  ก ำหนดนโยบำย 
  ศึกษำประเด็นควำมซื่อสัตย์
สุจริตตำมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  พัฒนำบุคลำกร 
  ด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 
 

  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ผ่ำนกำร
ประเมิน  ITA   
  บุคลำกรมีระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน  ในระดับสูงมำก 
 

 

 
 

 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 

ความซื่อสัตย์สุจริต 



 

 

 



 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  มีกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำก ำหนด
วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
๒.  กำรด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๓.  บุคลำกรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินชีวิตของบุคลำกร 
๕.  มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลำกรในส ำนักงำนเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 

  ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
  ก ำหนดมำตรกำร 
 

 ประหยัดน้ ำ 

 ประหยัดไฟ 

 ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ 

 ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผล 
พอประมำณ 

  

  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 

  สรุป/รำยงำน 
  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ลดควำมสิ้นเปลืองกำรใช้
สำธำรณูปโภค 
 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนให้เกิดประโยชน์คุ้ม
ค่ำสูงสุด 
 บุคลำกรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข 

 

 
 
 
 
 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 
      

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 

การอยู่อย่างพอเพียง 



 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมำย 
อำสำท ำงำนเพ่ือส่วนรวม 
๓.  แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และ
อ่ืนๆ ให้กับผู้อ่ืน 
๔.  ดูแล รักษำสำธำรณะสมบัติ
และสิ่งแวดล้อมของส ำนักงำน 
๕.  เข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม
และสำธำรณะประโยชน์ 
 

  สร้ำงจิตส ำนึกตนเองเพ่ือ
ส่วนรวม 
  ปฏิบัติกิจกรรมจิตสำธำรณะ  
  ประเมิน 
  ประกำศเกียรติคุณ 
 

  บุคลำกรทุกคนมีจิตส ำนึก
สำธำรณะ  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 

เต็มใจ 
อาสา 

แบ่งปัน 
ดูแล 

ร่วมกิจกรรม 
 
 

 

 
 

 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕ 

การมีจิตสาธารณะ 



 































































การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

ผ่านระบบ  Video  Conference   
วันพุธที ่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ  Online 

Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
3:18:16 

นางสายสุนีย์  
ควรมิตร 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 
4/20/2022 

7:35:04 
นางสาวจีราภรณ์  
รอดเชื้อ 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา  
4/20/2022 

7:35:04 
นายมงคล  
รุ่งสว่าง 

ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.สพป.อ่างทอง 

 
4/20/2022 

8:37:25 
นางสาวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:43:01 
นางสาวสุภา  
พงษ์หวั่น 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  

4/20/2022 
8:49:57 

นางเฉลียว  
เอ่ียมสกุล 

รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:57:45 
นางไพฑูรย์  
จิตใส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

8:59:42 
นางสาวอารีย์  
บุญเสริม 

ผู้อ านวยการกลู่ม
นโยบายและแผน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
จันทรา  
จันท์พันแจ้ง 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
นางสาวชลิดา  
ละม้ายพันธ์ู 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:52 
นางสาวจงกล  
จิตรสมพงษ์ 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:00:52 

นางสุณี  
บุญเลิศ 

นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นายสมเกียรติ  
แก้วมณี 

รองผอสพป.อ่างทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นางสาวเสาวลักษณ์ 
พานนาค 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:06:03 

นางสาวนาถอนงค์ 
อ่อนจิตร 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:09:55 
นางณัชภัษสรณ์  
สิริอัคคะโชติ 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ กลุ่มอ านวยการ 

 



Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
9:10:01 

นางนันทยา 
โสภณสรัญญา 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
4/20/2022 

9:15:55 
นางสาวอนุสสรา 
จันทนะ 

นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:23:33 
นางหทัยรัตน์ 
ลักษณะจินดา 

นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
4/20/2022 

9:42:28 
นางวราภรณ์  
บุญใส 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
 

4/20/2022 
9:53:28 

นางสาวชุติพร  
โดษะนันทน์ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4/21/2022 
9:55:28 

นางสมคิด  
ชีระภากร 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





ก ำหนดกำร 
กิจกรรมพฒันำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันพุธที่  ๒๐  เมษำยน  ๒๕๖๕ 

ผ่ำนระบบ  Video  Conference 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

......................................... 
 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. -  กล่าวเปิดกิจกรรมพฒันามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                      โดย...นายมงคล  รุ่งสว่าง 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. -  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity  and  Transparency 
          Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

      โดย  นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                                โดย  นางสาวปริฉตัร  ยิ้มพงษ์ 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -  แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2565  รายตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน  ITA  Online   
                                               โดย  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง,  ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ/ 
       หน่วยตรวจสอบภายใน    
  
 
หมายเหตุ - ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
  
 






กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่อง เขตสุจริต  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มีผลคะแนนสูง  (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒ 
ถนนท่าแฉลบ  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

ในวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 
 
 

 



 
 

 



 

 

 

 

การด าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 









 

 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ที่    215/2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  ครั้งที่ 1 (๑ เมษำยน  2565) 

----------------------------------------------- 

ด้วยตำมมำตรำ ๑๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                     
พ.ศ.๒๕๔๗  กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑                
และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครู  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้ง  
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ  ๓  คน  โดยกำรพิจำรณำให้ยึดหลักคุณธรรม  มีควำมเที่ยงธรรม  เปิดเผย  โปร่งใส    
และพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนเป็นหลักและควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ เพ่ือให้กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1. กลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา อ าเภอเมืองอ่างทอง คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
๑.2  นำยกิติศักดิ์  เพ็งสกุล รักษำกำรประธำนกลุ่ม    กรรมกำร 

โรงเรียนศูนย์เจ้ำพระยำ   
๑.3  นำงธัญญ์นรี  จันทร์เดชำศิริ ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2. กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์  อ าเภอเมืองอ่างทอง คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
2.๑  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงนวลภรณ์  จันทร์ศรี ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์  กรรมกำร 
2.3  นำงธัญญ์นรี  จันทร์เดชำศิริ ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. กลุ่มโรงเรียนเกษไชโย อ าเภอไชโย คณะกรรมกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 
3.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงสำวกำญจนำ  ใจยืน ประธำนกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย   กรรมกำร 
3.3 นำยณรงค์  สังข์สอำด ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. กลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา  อ าเภอไชโย คณะกรรมกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 
4.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำยกฤษณะ  พงษ์นิล ประธำนกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพำ   กรรมกำร 
4.3  นำยณรงค์  สังข์สอำด ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5. กลุ่มโรงเรียนป่าโมก  อ าเภอป่าโมก   คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
5.1  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
 5.2  นำยหิรัญ  งอกก ำไร  ประธำนกลุ่มโรงเรียนป่ำโมก   กรรมกำร 
 5.3  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษำนิเทศก์                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    



6. กลุ่มโรงเรียนพระต าหนัก อ าเภอโพธิ์ทอง   คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
6.1  นำยสุชำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
6.2  นำยประสิทธิ์  รุ่งแจ้ง ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระต ำหนัก   กรรมกำร 
6.3  นำงสำวกิติวรรณ  กองสุผล ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำรและเลขำนุกำร   

7. กลุ่มโรงเรียนจินดามณี อ าเภอโพธิ์ทอง  คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
7.1  นำยสุชำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
7.2  นำยประมำณ  ภูลบศรี ประธำนกลุ่มโรงเรียนจินดำมณี   กรรมกำร 
7.3  นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษำนิเทศก์                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8. กลุ่มโรงเรียนขุนอินท์ อ าเภอโพธิ์ทอง   คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
8.1  นำยสุชำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
8.2  นำงสำวอุทุมพร  มีเนตร์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนขุนอินท์   กรรมกำร 
8.3  นำยณรงค์  สังข์สอำด ศึกษำนิเทศก์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ  คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
9.๑  นำยสุชำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
9.2  นำงสำวสรัญญำ  ภูษำทอง ประธำนกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว   กรรมกำร 
9.3  นำงธัญญ์นรี  จันทร์เดชำศิริ ศึกษำนิเทศก์                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  10. กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
  10.๑ นำยสชุำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
  10.2 นำยจัตุรงค์  วงษ์ปำน ประธำนกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง  กรรมกำร 
  10.3 นำงสำวจีรำภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษำนิเทศก์                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  11. กลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร อ าเภอวิเศษชัยชาญ  คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
  11.๑  นำยสุชำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 

   11.2  นำยพีระ  คงชนะ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร   กรรมกำร        
          11.3  นำงสำวกิติวรรณ  กองสุผล ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำรและเลขำนุกำร   
          12. กลุ่มโรงเรียนสามโก้   อ าเภอสามโก้   คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
  12.1 นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง                ประธำนกรรมกำร 

12.2 นำยประเสริฐ  ลูกฟัก ประธำนกลุ่มโรงเรียนสำมโก้   กรรมกำร 
12.3 นำงสำวกิติวรรณ  กองสุผล ศึกษำนิเทศก์                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

13. กลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา อ าเภอแสวงหา  คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
13.1 นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง               ประธำนกรรมกำร 
13.2 นำยวีระชำติ  มำลัย ประธำนกลุ่มโรงเรียนแสวงหำพัฒนำ        กรรมกำร 
13.3 นำยไตรรงค์  เฉวียงหงส์ ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

14. กลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น  อ าเภอแสวงหา  คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ประกอบด้วย 
14.1  นำงเฉลียว  เอ่ียมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง          ประธำนกรรมกำร 
14.2  นำยธีรวุฒิ  บุญสอน ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำยแท่น  กรรมกำร 
14.3  นำยไตรรงค์  เฉวียงหงส์ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        
 



หน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
๑) กลั่นกรองและเสนอแนะ กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เสนอรำยชื่อส ำรอง             
ให้คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่ พิจำรณำกลุ่มละ 1 คน 
        ๒) พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับข้อมูลกำรลำ  พฤติกรรมกำรมำท ำงำน                     
ควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยำบรรณวิชำชีพ  และข้อควรพิจำรณำอ่ืนของผู้นั้น    
แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อผู้บังคับบัญชำ 
                 3) เสนอรำยงำนกำรประชุมต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
ภำยในวันที่  18 เมษำยน 2565 

สั่ง  ณ  วันที่   7  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 

    

 

(นำยมงคล  รุ่งสว่ำง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 

 
 



 
 

 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ที ่216/๒๕๖4 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ที่ปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
(กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ)  ครั้งที่ 1 (๑  เมษำยน 2565) 

----------------------------------------------- 

  ด้วยตำมมำตรำ ๑๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
พ.ศ.๒๕๔๗  กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑                
และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครู  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้ง  
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ  ๓  คน  โดยกำรพิจำรณำให้ยึดหลักคุณธรรม  มีควำมเที่ยงธรรม  เปิดเผย  โปร่งใสและ
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนเป็นหลักและควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพดังนั้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ที่ปฏิบัติรำชกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง (กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ)  ประกอบด้วย 

1. นำยมงคล  รุ่งสว่ำง  ผอ.สพป.อ่ำงทอง    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุชำติ  ทองมำ  รอง ผอ.สพป.อ่ำงทอง             กรรมกำร 
๓. นำยณรงค์  สังข์สอำด  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำม                                     
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       

         หน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
  ๑) ตรวจสอบคุณสมบัติข้ำรำชกำรที่ผู้บั งคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ เป็นไป                        
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลก ำหนด  ภำยในกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒) พิจำรณำผลกำรปฏิบัติ ง ำน ประกอบกับข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำรมำท ำ ง ำน                     
ควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยำบรรณวิชำชีพ  และข้อควรพิจำรณำอ่ืนของผู้นั้นแล้ว
รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อผู้บังคับบัญชำ  

ทั้งนี ้ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1  เมษำยน 2565) ให้เสร็จสิ้น  ภำยในวันที่  22  กันยำยน 2564 

สั่ง  ณ  วันที่  7  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                                                   

  (นำยมงคล  รุ่งสว่ำง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 

































































 
กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๒
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 
และปลุกจิตส านึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น. 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า  ๙๐ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี   เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้มีพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมถึงกำรปลุกจิตส ำนึก 
สู่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ด ี และยังเป็นตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ( Integrity  and  Transparency   Assessment  
Online : ITA  Online)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๕   
เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ  ๙๐  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  โดยเชิญวิทยำกรจำกส ำนักงำน  ป.ป.ช.  ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง  เป็นผู้บรรยำย 
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัด 
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